


ГАДААД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2022.12.16-ны pre-trading session байдлаар

АНУ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

US30 32,896.00 -0.08% -3.27% -2.39% -5.83%

US500 3,851.71 -0.01% -3.48% -2.49% -15.68%

NASDAQ 11,248.35 0.05% -3.91% -2.63% -28.02%

Европ Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

GB100 7,332.00 -1.27% -1.93% -0.20% 0.86%

DE40 13,893.00 -0.67% -3.32% -2.62% -10.55%

FR40 6,453.00 -1.08% -3.37% -1.88% -6.84%

IT40 23,688.00 -0.16% -2.43% -2.68% -10.98%

ES35 8,113.00 -1.29% -2.13% 0.89% -2.40%

Ази Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

JP225 27,228.00 -1.03% -2.18% -2.52% -2.57%

SHANGHAI 3,124.00 -1.38% -1.63% 1.37% -12.98%

CSI 300 3,913.00 -1.05% -1.04% 3.80% -19.84%

SHANGHAI 50 2,659.00 -1.07% -0.52% 5.77% -18.29%

HK50 19,357.00 -0.40% -0.67% 9.50% -15.00%

SENSEX 61,642.00 0.50% -0.83% 0.77% 10.38%

Эрчим хүч Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Газрын тос (Crude) 74.83 0.73% 2.24% -6.53% 9.43%

Газрын тос (Brent) 79.79 0.95% 2.31% -8.38% 11.49%

Байгалийн хий 6.17 -6.47% -6.28% -14.53% 64.27%

Шатахуун 2.15 0.91% 3.33% -9.07% 3.45%

Нүүрс 405.00 0.50% 0.62% 21.04% 141.07%

Түүхий эд Ханш Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

Алт 1,792.17 -0.01% 0.64% 3.14% 0.18%

Мөнгө 23.20 -0.06% -0.40% 11.35% -11.97%

Зэс 3.78 0.50% -0.50% 5.83% -16.78%

Бонд /10 жил/ Өгөөж Өөрчлөлт 7 хоног 1 Сар 1 жил

АНУ 3.5636 0.0034 -0.04% -0.31% 2.15%

Англи 3.1180 0.0890 0.03% -0.11% 2.44%

Швейцар 1.1830 0.1260 0.14% 0.21% 1.50%

Испани 2.9490 0.1210 0.09% -0.09% 2.57%

Герман 1.9250 0.1060 0.07% -0.08% 2.28%

Эх сурвалж: Trading economics



ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: edwardjones.com

Инфляц, ХНС, худалдааны салбарын борлуулалт: Өнгөрсөн 7 хоногоос
онцлох 5 мэдээ

11 сарын инфляц буусан мэдээ гарсан боловч өрхийн худалдан авалт
буурсан, ХНС хатуу мөнгөний бодлогын байр суурь баримтлах зэрэг
мэдээнээс болж өнгөрсөн 7 хоногт зах 2.0% унасан. ХНС (цаашлаад олон
улсын төв банкнууд) бодлогын хүүг нэмсээр байх боловч инфляц буурч,
эдийн засаг унаж эхэлмэгц мөнгөний бодлогоо зөөлрүүлж эхлэх
шаардлагатай тулгарах болно. Энэхүү үйлдэл биелэхэд цаг хугацаа орох
боловч 2023 оны сүүлийн хагасаас хөрөнгийн зах зээл илүү өөдрөг болох
талаар шинжээчид нийтэлж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт гарсан чухал
мэдээнүүдээс гадна цаашдын хандлагын талаар доорх байдлаар дурдав.

1.Хэрэглээний үнийн индекс (инфляц) төсөөлж байснаас илүү буурав:
Шинжээчид 2023 онд инфляцыг буурсаар байх болно гэж харжээ

11 сарын ХҮИ 7.1%-тай гарсан нь таамаглаж байсан 7.3%-иас бага байсан
юм. Суурь инфляц 6.0% гарсан нь мөн адил төсөөлж байсан 6.1%-иас бага
байв. Инфляц хэдийгээр буурч байгаа ч ХНС-ийн зорилтот түвшин болох
2.0%-иас хэд дахин өндөр хэвээр байна. Үйлчилгээнээс эрүүл мэнд,
тээврийн (онгоцны тасалбар) салбарт үнэ буурсан дүр зураг энэ сард
ажиглагдсан. Харин түрээсийн үнэ ХҮИ доторх сагсны түвшинг өсгөсөн
хэвээрээ байна. Үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд нэлээд хоцрогдолтой байгаа тул инфляцын мэдээнд
хараахан тусгагдаагүй байгаа харагдаж байна. Жишээлбэл, орон сууцны
зээлийн хүү өссөнөөр байрны үнэ болон түрээсийн үнэ унасаар байгаа.
Иймд, тодорхой хугацааны дараагаас үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн
уналт инфляцыг цаашид буурч 2023 онд 3%-д хүрэхэд нөлөөлөх байх.
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Орон сууцны зээлийн хүү өссөнөөр үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах үнэ 
болон түрээсийн үнэ буурч байна

2. ХНС бодлогын хүүг 0.5%-иар өсгөж дээд түвшинг 5.1% хүртэл өсгөж
магадгүй байгаагаа илтгэв

ХНС 12 сарын мөнгөний бодлогын хурлаар бодлогын хүүг
шинжээчдийн хүлээж байсан хагас хувиар өсгөж бодлогын хүүг 4.5%-д
хүргэсэн. Хурлаас харин хүлээж байгаагүй нэг онцлох мэдээ нь ХНС
2023 онд бодлогын хүүг 5.1%-д хүрнэ гэсэнтэй холбоотой байв. Энэ
хувь нь шинжээчдийн таамаглаж байсан 4.8%-5.0% илүү байсан.

ХНС-ийн ерөнхийлөгч Жером Пауэлл хурлаар инфляцын түвшинг
зорьж буй 2%-иас өндөр байсаар байгааг хөндсөн. Инфляцтай тэмцэх
нь ХНС-ийн гол анхаарлаа хандуулж буй асуудал болохоос эдийн
засагт ямар хор нөлөө үзүүлэх нь чухал биш байгаа анзаарагдсан.
Edward Jones-ийн үзэж байгаагаар төв банк бодлогын хүүг ирэх
саруудад 0.25%-иар 2 удаа өсгөж хамгийн ихдээ 5%-д хүргэнэ гэж харж
байна. Түүхээс харахад бодлогын хүү дээд цэгтээ хүрснээс 12 сарын
дараа хувьцаа болон бондын ханш өсөж байжээ.
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3. ХНС 2023 онд бодлогын хүүг бууруулахгүй гэж харж байгаа бол 2024
онд 1%-иар буулгана гэж харжээ. Шинжээчид ХНСанг 2023 оны
эцсээр хүүг буулгах үгүй талаар мэдэгдэнэ гэсэн хүлээлттэй байна

ХНС удахгүй бодлогын хүүг өсгөхөө зогсоох бодолтой байгаа
мэдэгдсэн боловч яг хэзээ гэдгийг хэлэхэд хэтэрхий эрт байна гэсэн.
ХНС-ийн төсөөлж байгаагаар 2024 оноос эхэлж бодлогын хүүг
нэмэхээ зогсоож магадгүй гэж харж байгаа ч инфляцыг 2% болтол
хатуу мөнгөний бодлого баримтлахаа мэдэгдсэн. ХНС хэдийгээр
хэзээнээс бодлогын хүүг бууруулахаа хэлээгүй ч шинжээчид ирэх
жилийн сүүлээр тодорхой болно гэж харж байна. Ингэснээр
хөрөнгийн зах зээл өсөлт үзүүлэх боломжтой болох юм.

ХНС-ийн бодлогын хүүгийн төсөөлөл
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4. Олон улсын төв банкнууд ХНСанг бодлогын хүүг өсгөсний дараа мөн
адил 0.5%-иар өсгөв. Edward Jones-ийн шинжээчдийн үзэж байгаагаар
бодлогын хүү дэлхий дахинд 2023 оны эхний улирал хүртэл өсөж,
түүнээс цааш өсөлт зогсож тогтмол байна гэжээ

Өнгөрсөн 7 хоногт Европын Холбоо болон Английн төв банкнууд
бодлогын хүүгээ 0.5%-иар өсгөж 2%, 3.5%-д тус тус хүргэсэн. Олон
улсын төв банкнууд ХНС-тай адил инфляцыг буутал бодлогын хүүг
өсгөх байр суурьтай байгаагаа зарласан. Edward Jones-ийн
шинжээчид олон улсын эдийн засгийг 2023 онд уналтад орно гэж
харж байна. Тэр дундаа газрын тос, байгалийн хийн хамаарал ихтэй
Европ АНУ-аас илүү хямарна гэж харжээ.

Олон улсын төв банкнуудын бодлогын хүүгийн өсөлт
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5. 11 сарын борлуулалт таамаглаж байснаас доогуур байв. Шинжээчид
хатуу бодлогын хүүгийн нөлөө одоо л эдийн засагт бодит байдлаар
харагдаж эхэлж байна гэв

АНУ-ын 11 сарын худалдааны салбарын борлуулалт өнгөрсөн сартай
харьцуулахад 0.6% өссөн нь төсөөлж байсан 0.15%-иас бага байсан.
Энэ өсөлт нь өнгөрсөн сарын 1.3%-ийн өсөлтөөс огцом буурсан
үзүүлэлт юм. АНУ-ын эдийн засгийн 70%-ийг өрхийн худалдан авалт
эзэлдэг бол худалдааны салбарын борлуулалт буурсан нь магадгүй
өрхийн худалдан авалт буурч байгааг харуулж байж болох юм.

Хэдийгээр нэг сарын бууралтыг тренд гэж үзэхгүй ч борлуулалт буурч
байгаа нь 2023 оны эхний хагаст хямрал болно гэсэн таамаглалтай
нийцэж байна. Өрхийн санхүү хөдөлмөрийн зах зээл, цалингийн өсөлт
сайн байгаа үед эдийн засгийн хямралыг хэдэн сараар хойшлуулах
боломжтой гэж харж байна.

АНУ-ын худалдааны салбарын борлуулалт худалдан авагчдын 
итгэлийн адил буурч байна

АНУ-ын худалдан авагчдын итгэлийн индекс

АНУ-ын худалдааны салбарын борлуулалтын индекс
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Зах удахгүй болох хямралыг анхааралдаа авах боловч ихэнх уналт энэ
жил болоод өнгөрсөн

2023 оны эхний хэдэн сард эдийн засаг болоод компаниудын ашиг
буурахаас гадна хөрөнгийн зах зээл бага зэргээр унана гэж харж байна.
Хөрөнгийн зах зээл 4-р улиралд 10 хүртэл хувиар өссөн тул 2023 оныг
уналттай хүлээн авч магадгүй. Эдийн засаг унаж байсан ч зах одоогийн
ханшаасаа тийм ч их унахгүй болов уу. 2022 оны эцсээр S&P 500 индекс
15%-ийн уналттай хэвээрээ байна. Инфляц болон эдийн засаг унасаар
байх юм бол ХНС болон бусад төв банкнууд хатуу мөнгөний бодлого
баримтлах шаардлагагүй болох тул 2023 оны эцсээс бодлогын хүү тогтуун
байх байх. Иймд, богино хугацааны уналтууд хөрөнгө оруулагчдын хувьд
сэргэлтээс өмнөх нэмж авах боломж байж магадгүй юм.

Багцын бүрдүүлэлтийн хувьд хямд үнэлгээтэй болон хамгаалалтын
хувьцаанууд ойрын хугацаанд илүү оновчтой хэвээр байх болов уу. Эдийн
засаг уналтад орж эхэлмэгц зах зээлд эргэлт явагдаж сэргэлтийн үед
өсдөг хувьцаанууд илүү оновчтой болж магадгүй. Жишээлбэл, өндөр
өсөлттэй болон мөчлөгийн хамааралтай хувьцаанууд, хөрөнгө оруулалтын
зэрэглэлийн бондууд. Хөрөнгө оруулагчид хэлбэлзэлтэй үед багцаа дахин
төлөвлөж, төрөлжүүлэлт хийж, эцэст нь нэмж авснаар хөрөнгө оруулалтаа
өсгөх боломжтой юм.


